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Úvod

Pri posudzovaní v˘znamu a úãinkov ekonomic-
k˘ch aktivít v ohraniãenom priestore ponúkajú
ekonomické vedy aparát vybran˘ch nástrojov.
Pre prax je zaujímavé skúmaÈ ekonomick˘
vplyv veºk˘ch infra‰truktúrnych projektov (napr.
v˘stavby letísk, prístavov, diaºnic, priemysel-
n˘ch parkov) alebo vplyvy lokalizácie podnikov
a in‰titúcií. V˘ber vhodnej metódy skúmania
závisí od typu posudzovanej aktivity a cieºa
anal˘zy, priãom najãastej‰ie sa vyuÏívajú
finanãná anal˘za, cost-benefit anal˘za, ‰túdie
uskutoãniteºnosti, anal˘zy vplyvov na Ïivotné
prostredie a tzv. ‰túdie ekonomick˘ch vplyvov
(angl. economic impacts), ktoré umoÏÀujú
kvantifikovaÈ dodatoãné príjmy, ktoré prinesie
analyzovaná aktivita pre lokálnu, regionálnu
alebo národnú ekonomiku.

Jedn˘m z najr˘chlej‰ie rastúcich segmen-
tov priemyslu cestovného ruchu je organizova-
nie veºk˘ch ‰portov˘ch alebo kultúrnych podu-
jatí celosvetového v˘znamu (napr. Majstrovstvá
sveta, Olympijské hry, hudobné festivaly),
o ktoré súperia hostiteºské mestá vzhºadom na
potenciál zv˘‰iÈ ich atraktívnosÈ na celosveto-
vej mape turizmu. Organizovanie t˘chto podu-
jatí sprevádzajú zväã‰a veºké investície z verej-
n˘ch zdrojov plynúce do v˘stavby technickej
a turistickej infra‰truktúry. V tejto súvislosti sa
v zahraniãí pravidelne realizujú ‰túdie ekono-
mick˘ch vplyvov tohto typu podujatí, ktoré majú
za cieº zhodnotiÈ jeho ekonomicé prínosy a slú-
Ïia ako argumentaãn˘ nástroj pri rozhodovaní
o verejnej podpore.

Príspevok je rozdelen˘ do dvoch ãastí.
V prvej ãasti sú rozpracované teoretické aspek-
ty problematiky vyhodnocovania dopadov
veºk˘ch udalostí a merania ich ekonomického

vplyvu na lokálnu ekonomiku. V druhej ãasti
príspevku sú prezentované v˘sledky anal˘zy
ekonomického vplyvu Majstrovstiev sveta (MS)
v ºadovom hokeji na mesto Ko‰ice, ktoré sa
uskutoãnili v roku 2011. Cieºom v˘skumu bolo
vyhodnotiÈ priame ekonomické vplyvy veºkého
‰portového podujatia, ktoré sa viazali na zv˘‰e-
n˘ dopyt v regióne spôsoben˘ prílevom turistov.
Vstupy do kvantitatívnej anal˘zy boli zbierané
prostredníctvom rozsiahleho terénneho v˘sku-
mu, ktor˘ prebiehal formou dotazníkového pri-
eskumu poãas celého priebehu trvania MS.

1. Teoretické súvislosti hodnotenia
ekonomick˘ch vplyvov

Na Slovensku máme málo skúseností s uspori-
adaním veºk˘ch podujatí celosvetového v˘zna-
mu, preto aj metodika pre hodnotenie ich eko-
nomického vplyvu nie je rozpracovaná. V slo-
venskej odbornej a vedeckej literatúre absen-
tujú ‰túdie vplyvov veºk˘ch ‰portov˘ch a kultúr-
nych podujatí na lokálnu ekonomiku a iné ‰tú-
die ekonomick˘ch vplyvov sa vyskytujú len
sporadicky.

Najãastej‰ie sú spracovávané ‰túdie, ktoré
sa zaoberajú ekonomick˘m vplyvom lokalizácie
veºk˘ch zahraniãn˘ch podnikov (priamych
zahraniãn˘ch investícií) na celú ekonomiku SR
napr. vplyv spoloãnosti Siemens v ekonomike
SR analyzovali [29], ìalej [35], [36] . V men‰ej
miere sú dostupné ‰túdie, ktoré sa zaoberajú
vplyvom lokalizovania podnikov na regionálnu
ekonomiku napr. [34] alebo [24] analyzovali
vplyv podniku Embraco Slovakia na priemysel
Dolného Spi‰a. V âechách sa vplyvmi lokalizá-
cie mal˘ch a stredn˘ch podnikov na ekonomiku
zaoberali [6]. Na Slovensku, z teoretického
pohºadu, popisuje v˘znam mal˘ch a stredn˘ch
podnikov a ich vplyv na lokálny ekonomick˘
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rozvoj napr. [31], [32], [33]. Metódu multipliká-
tora vyuÏila pri anal˘ze ekonomického vplyvu
rekreaãného aquaparku Tatralandia na seg-
ment mal˘ch a stredn˘ch podnikov v regióne
Liptov [20]. Niektoré ‰túdie sa zaoberajú vply-
vom a v˘znamom univerzít napr. [15].

Spomínané ‰túdie nevyuÏívajú metodiku
hodnotenia ekonomick˘ch vplyvov na základe
merania dodatoãn˘ch v˘davkov v lokálnej eko-
nomike, ktorú sme pouÏili v prípadovej ‰túdii
k MS. Podobná metodika, o ktorú sa opierame
v príspevku, bola pouÏitá v len pri meraní vply-
vu Ekonomickej univerzity v Bratislave na
mesto Bratislava [28], [23]. Z tohto hºadiska
bolo meranie ekonomického vplyvu veºkého
‰portového podujatia MS 2011 v hokeji na Slo-
vensku unikátne. V zahraniãí je spracovanie
podobn˘ch ‰túdii pri realizácii veºk˘ch ‰porto-
v˘ch udalostí typu Olympijské hry alebo Maj-
strovstvá sveta beÏné.

·peciálne udalosti alebo tzv. „big events“
môÏu byÈ definované ako „jednorazové alebo
opakujúce sa udalosti s ohraniãen˘m trvaním,
ktoré boli realizované primárne s cieºom zv˘‰iÈ
povedomie, príÈaÏlivosÈ a ziskovosÈ turistickej
destinácie v krátkodobom alebo dlhodobom
ãasovom vymedzení“ [30]. Veºké udalosti majú
v súãasnosti dve hlavné ãrty, po prvé majú
v˘znamné dôsledky pre hostiteºské mesto,
región alebo ‰tát, v ktorom sa uskutoãÀujú a po
druhé sú schopné pritiahnuÈ znaãné pokrytie
médiami [10]. [12] sumarizovali rôzne indikáto-
ry vplyvov ‰peciálnych udalostí na lokalitu,
v ktorej sa uskutoãÀovali, a to v ekonomickej,
sociálnej, kultúrnej a environmentálnej oblasti.
[2] uvádzajú efekty hosÈovania veºk˘ch udalos-
tí na vybrané mestá. Veºké udalosti sú v˘znam-
n˘m prínosom pre marketing hostiteºsk˘ch
miest [26], [13], [25].

Rovnako veºké ‰portové udalosti priná‰ajú
okrem ekonomick˘ch efektov aj sociálne bene-
fity pre hostiteºskú komunitu. [9] vyuÏili pri hod-
notení dodatoãn˘ch vplyvov ‰portov˘ch poduja-
tí prístup tzv. Balanced Scoreboard, ktor˘ bol
vyvinut˘ na Harvardskej univerzite.

·port je povaÏovan˘ za generátor národné-
ho a lokálneho ekonomického a sociálneho
rozvoja. Z pohºadu ekonomiky je sledovan˘ ako
odvetvie, ktoré podporuje stratégie na regene-
ráciu miest. Z hºadiska sociálneho je vníman˘
ako nástroj na rozvoj mestsk˘ch komunít a na
zniÏovanie sociálneho vylúãenia a kriminality.
Veºké ‰portové podujatia majú multiplikaãn˘

efekt na mnohé sektory ekonomiky, umoÏÀujú
propagovaÈ lokálne produkty globálnemu publi-
ku, roz‰irujú investiãné a exportné príleÏitosti
miestnych podnikateºov, rozvíjajú cestovn˘ ruch
v hostiteºskej krajine a zvy‰ujú morálku a hrdosÈ
obyvateºov, ão sú faktory, ktoré motivujú zapo-
jenie spoloãnosti a verejnú podporu [17].

Organizovanie veºk˘ch ‰portov˘ch udalostí
vyÏaduje znaãné verejné investície, ktoré musí
zná‰aÈ hostiteºské mesto alebo krajina najmä
pri budovaní podpornej infra‰truktúry (napr.
‰portov˘ch hál, ubytovacích kapacít, dopravnej
infra‰truktúry). Medzinárodné federácie kon-
krétneho ‰portu sa podieºajú len na organizaã-
n˘ch nákladoch. Preto jedn˘m z najãastej‰ích
cieºov ekonomick˘ch anal˘z je urãenie legitím-
nosti t˘chto verejn˘ch v˘davkov. 

Pri hodnotení veºk˘ch udalostí sa v˘ber
vhodnej metodológie posudzuje podºa sledova-
nej geografickej oblasti vplyvu (lokálne, regio-
nálne a národne anal˘zy), podºa obdobia usku-
toãnenia anal˘zy a podºa cieºa hodnotenia.
Podºa obdobia rozdeºujeme ‰túdie na ex ante
(napr. ‰túdie uskutoãniteºnosti) a ex post. Podºa
cieºov hodnotenia sa v zahraniãnej vedeckej
literatúre pri hodnotení veºk˘ch ‰portov˘ch
podujatí vyskytujú najãastej‰ie dva prístupy:
1. Aplikácia klasick˘ch metód finanãnej anal˘-

zy. Tieto sledujú napr. cieº hºadania najlep-
‰ej moÏnej alternatívy, ktorá prinesie v bud-
úcnosti najvy‰‰ie ãisté príjmy (cost – bene-
fit anal˘za) alebo porovnáva náklady
a v˘nosy podujatia (finanãná anal˘za). 

2. Anal˘za ekonomick˘ch vplyvov. Cieºom tejto
anal˘zy je vyãísliÈ, aké dodatoãné peniaze
prinieslo ‰portové podujatie do ekonomiky.
V˘sledkom t˘chto anal˘z sú vÏdy kvalifiko-
vané odhady poãtu a ‰truktúry náv‰tevní-
kov, ktorí pri‰li do sledovanej oblasti len 
za úãelom zúãastnenia sa ‰portovej udalosti
a tieÏ kvalifikované odhady ich priemern˘ch
a celkov˘ch v˘davkov. Po tejto základnej
anal˘ze sú vypoãítavané ìal‰ie vplyvy na
ekonomiku pouÏitím rôznych metód. Napr.
zahraniãné ‰túdie, ktoré sledujú vplyv veºk˘ch
‰portov˘ch podujatí na národnej úrovní apli-
kujú do v˘poãtov output-input model napr.
[17]. ·túdie, ktoré sledujú lokálne vplyvy
podujatia, väã‰inou pouÏívajú v˘poãet
pomocou lokálneho multiplikátora napr. [8].
To, Ïe anal˘zy ekonomick˘ch vplyvov patria

medzi ‰tandardné metódy hodnotenia veºk˘ch
‰portov˘ch podujatí, dokazuje poãet ‰túdii,
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ktoré sa t˘mto spôsobom na svete realizovali.
[19] uvádza prehºad 12 ex ante ‰túdií a 16 ex
post ‰túdii ekonomick˘ch vplyvov veºk˘ch ‰por-
tov˘ch podujatí realizovan˘ch na americkom
kontinente od roku 1973 do roku 2006. ·túdie
analyzujú napr. vplyvy Olympijsk˘ch hier
(v Atlante v roku 1996), tradiãné majstrovstvá
v americkom futbale (Super Bowl) a pravidelné
série zápasov zámorskej hokejovej ligy NHL.

[17] kriticky hodnotili ekonomické vplyvy
Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA World Cup
organizovanom v JuÏnej Kórei v roku 2002.
Podºa ich v˘skumu 57,7 % v‰etk˘ch turistov,
ktorí sa zúãastnili MS, bol hlavn˘ dôvod náv‰te-
vy úãasÈ na MS. ëalej vypoãítali, Ïe MS prini-
esli dodatoãné v˘davky vo v˘‰ke 1,35 mld.
USD v trÏbách, 307 mil. USD v príjmoch a 713
mil. USD v pridanej hodnote pre JuÏnú Kóreu.
[4] merali v˘davky náv‰tevníkov univerzitn˘ch
‰portov˘ch hier (Nothern Conference Universi-
ty Games) v Lismore v Austrálii v roku 1995,
priãom porovnávali rôzne techniky zberu úda-
jov od náv‰tevníkov.

Z európskeho prostredia sú známe britské
‰túdie. [8] odhadol, Ïe ekonomick˘ vplyv reali-
zácie tenisového turnaja British Open v roku
1999 predstavoval dodatoãné príjmy 20,8 mil.
USD na lokálnu ekonomiku. [9] porovnávali 
vo svojej ‰túdii ekonomick˘ vplyv 10 najväã‰ích
‰portov˘ch udalostí realizovan˘ch vo Veºkej
Británii poãas rokov 1997–2002.

Medzi ex ante ‰túdie patrí ‰túdia hodnote-
nia predpokladan˘ch nákladov a príjmov Maj-
strovstiev Európy vo futbale UEFA 2012, ktoré
sa uskutoãnili v Poºsku a na Ukrajine [11].
K Letn˘m olympijsk˘m hrám v Lond˘ne v roku
2012 bolo vypracovan˘ch niekoºko ex ante ‰tú-
dii hodnotenia vplyvov na mesto napr. [3], [21].

1.1 Metodika merania ekonomick˘ch
vplyvov veºk˘ch ‰portov˘ch
podujatí

Metodika vyuÏívaná pri meraní ekonomick˘ch
vplyvov je síce jedineãná pre kaÏd˘ typ poduja-
tia, ale opiera sa o nasledovné ‰tandardné
postupy. 

Efekty vplyvu nov˘ch ekonomick˘ch aktivít
sa najãastej‰ie delia na tri skupiny: priame,
nepriame a indukované vplyvy. Priame vplyvy
sa viaÏu na príjmy zo zv˘‰eného dopytu v regi-
óne. Nepriame vplyvy sú v˘sledkom zv˘‰eného
príjmu odvetví, ktoré dodávajú svoje vstupy do
hodnoteného odvetvia. Indukované vplyvy

predstavujú generované dodatoãné vplyvy
v˘davkov zamestnancov a vyvolané investície,
ktoré sa prejavia takmer vo v‰etk˘ch odvetviach
(b˘vanie, stravovanie, doprava, sluÏby...). [28]

Metodiku merania ekonomick˘ch vplyvov
sumárne popísal [5]. Uvádza, Ïe základn˘m
v˘chodiskom pre odhadnutie ekonomického
vplyvu je vzorec:

poãet náv‰tevníkov * priemerné v˘davky
náv‰tevníka * multiplikátor

Aby bolo moÏné vypoãítaÈ tento vzorec, je
potrebné naplniÈ ‰tyri kroky:
1. VymedziÈ kategóriu „náv‰tevník“.
2. OdhadnúÈ poãet náv‰tevníkov, ktorí sa zúãast-

nili sledovanej udalosti.
3. OdhadnúÈ priemerné v˘davky náv‰tevníkov

v definovanej ohraniãenej geografickej
oblasti vplyvu (mesto, región).

4. VypoãítaÈ multiplikaãn˘ efekt nov˘ch peÀa-
zí v lokálnej ekonomike pouÏitím vhodného
multiplikátora.

Vymedzenie kategórie „náv‰tevník“ obsa-
huje viacero problémov. Náv‰tevníci podujatí sa
najjednoduch‰ie delia na dve hlavné kategórie:
lokálni rezidenti a nerezidenti. ëal‰ie delenie
vychádza z rôznych pohnútok náv‰tevy daného
podujatia, ktoré je potrebné sledovaÈ, aby sme
mohli ohodnotiÈ skutoãn˘ prínos podujatia. Tu mô-
Ïeme sledovaÈ nasledujúce ‰tyri kategórie:
a) Rezidenti, ktorí by v prípade, Ïe by sa akcia

neuskutoãnila, ostali v lokalite a svoje
v˘davky by realizovali in˘m spôsobom ale
stále v lokálnej ekonomike (napr. by ne‰li
na zápas, ale do kina). V˘davky t˘chto rezi-
dentov sú pre v˘skum irelevantné, pretoÏe
nesúvisia s realizáciou daného podujatia.
V˘davky t˘chto rezidentov je preto potreb-
né z v˘skumu vylúãiÈ, keìÏe predstavujú
len substitúciu in˘ch v˘davkov v lokálnej
ekonomike (substituãn˘ efekt).

b) Rezidenti, ktorí by v prípade, Ïe by sa akcia
neuskutoãnila, neostali v lokalite a svoje
v˘davky by realizovali in˘m spôsobom
v externej ekonomike (napr. by i‰li na v˘let
do iného regiónu). V˘davky t˘chto reziden-
tov sa môÏu zapoãítavaÈ do v˘skumu, ale
väã‰inou ide o mal˘ objem v˘davkov bez
v˘razného ekonomického vplyvu.

c) Nerezidenti, ktorí by v prípade, Ïe by sa
akcia neuskutoãnila, nepri‰li do danej 
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ekonomiky. V˘davky t˘chto náv‰tevníkov
sú hlavn˘m bodom záujmu ‰túdií ekono-
mick˘ch vplyvov, pretoÏe pri t˘chto v˘dav-
koch ide jednoznaãne o nové príspevky 
do lokálnej ekonomiky.

d) Nerezidenti, ktorí by aj v prípade, Ïe by sa
akcia neuskutoãnila, pri‰li do danej ekono-
miky, ale v inom ãasovom období (napr. aj
tak chceli nav‰tíviÈ dané mesto, ale vzhºa-
dom na zápas náv‰tevu odloÏili alebo usku-
toãnili skôr). V˘davky t˘chto náv‰tevníkov
je tieÏ potrebné z v˘skumu vylúãiÈ, pretoÏe
predstavujú pre lokálnu ekonomiku len pre-
sun v˘davkov v ãase (angl. time switching).
Jedn˘m z hlavn˘ch prínosov ‰túdií ekono-

mick˘ch vplyvov je získanie kvalifikovaného
odhadu náv‰tevnosti podujatia. Pri niekoºkod-
Àov˘ch podujatiach (napr. zápasy na ‰porto-
v˘ch majstrovstvách), ktoré vyÏadujú vstupné,
majú organizátori prehºad o poãte predan˘ch
vstupeniek. Tieto ãísla sa v‰ak v praxi nikdy
nezhodujú s poãtom unikátnych náv‰tevníkov,
pretoÏe väã‰ina náv‰tevníkov si zakúpi vstu-
penky na viac zápasov. E‰te problematickej‰ie
je odhadnúÈ poãet náv‰tevníkov pri podujatiach,
ktoré nevyÏadujú vstupné (napr. maratón). 
Na základe skúseností z praxe dopadov˘ch
‰túdií sú kvalifikované odhady náv‰tevnosti pri
správnom dodrÏaní metodiky a dostatoãne
reprezentatívnom prieskume veºmi blízko reál-
nej skutoãnosti. Pokiaº sa v˘skum neuskutoã-
Àuje, dochádza spravidla k nadhodnocovaniu
náv‰tevnosti (tzv. attendance hyperbole) a t˘m
aj k nadhodnocovaniu ekonomického vplyvu
daného podujatia. V ‰túdii britského V˘skum-
ného centra pre ‰portové odvetvia (Sport
Industry Research Centre, Sheffield Hallam
University) sa uvádza, Ïe pri kaÏdoroãnom
Lond˘nskom maratóne bol v médiách odhado-
van˘ poãet divákov okolo 1 000 000. Mestská
polícia v Lond˘ne tento odhad redukovala 
na 500 000 náv‰tevníkov a uskutoãnen˘ v˘skum
ukázal, Ïe v realite sa maratónu zúãastnilo len
300 000 náv‰tevníkov [18].

Podobná situácia nastala aj pri realizovaní
MS v SR, kedy boli v médiách prezentované odha-
dy, Ïe na zápasy príde 300 000 náv‰tevníkov.

Poãet náv‰tevníkov a ich priemerné v˘dav-
ky sa zisÈujú vo v˘skume pouÏitím ‰tandardizo-
van˘ch dotazníkov, ktoré sa zbierajú rôznymi
metódami (dopytovaním v teréne alebo sa urãi-
tej vzorke náv‰tevníkov rozdávajú dotazníky,
kde si zaznamenávajú denné v˘davky, ktoré

potom odovzdajú osobne alebo elektronicky
organizátorom). Sledované sú v˘davky, ktoré
súvisia s úãasÈou na danom podujatí v presne
‰pecifikovan˘ch v˘davkov˘ch kategóriách
napr. ubytovanie, stravovanie, cena vstupenky,
dopravné náklady. Zaznamenávané sú v˘dav-
ky, ktoré respondenti minú v sledovanej lokalite
(v meste, v regióne).

Po urãení priemern˘ch v˘davkov náv‰tevní-
kov v sledovanej lokalite je moÏné vypoãítaÈ
priamy ekonomick˘ vplyv na danú lokalitu.
V˘poãet nepriamych a indukovan˘ch ekono-
mick˘ch vplyvov predpokladá pouÏitie vhodné-
ho multiplikátora, s ãím prichádza väã‰ina
metodick˘ch problémov, ktoré popísal [5].

1.2 Kritika metodiky merania
ekonomick˘ch vplyvov

Ako uvádzame v predchádzajúcej ãasti prís-
pevku hlavn˘m prínosom dopadov˘ch ‰túdií je
kvalifikovan˘ odhad náv‰tevnosti analyzované-
ho podujatia a odhad objemu finanãn˘ch pro-
striedkov, ktoré získa lokálna ekonomika orga-
nizovaním daného podujatia.

Kritika uvedenej metodiky merania ekono-
mick˘ch vplyvov súvisí napr. s charakterom
v˘davkov, ktoré sa koncentrujú len do vybra-
n˘ch odvetví cestovného ruchu lokálnej ekono-
miky. [7] poukázali v tomto smere na limity pou-
Ïitia input-output modelov pri dopadov˘ch ‰tú-
diách, ktoré dostatoãne neodhaºujú distribuãné
efekty v˘davkov medzi rôznymi sektormi lokál-
nej ekonomiky. Na prekonanie t˘chto limitov
pouÏívajú niektorí autori roz‰íren˘ input-output
model skon‰truovan˘ na základe tzv. „social
accounting matrix“ (SAM). ëal‰ie ekonometric-
ké modely vyuÏívané v tejto súvislosti 
v americkom prostredí sú RIMS II, REMI
a IMPLAN [5].

[14] konfrontoval metódu merania ekono-
mick˘ch vplyvov s tradiãnou cost – benefit ana-
l˘zou. V˘poãet nov˘ch príjmov do ekonomiky
umoÏÀuje urãiÈ len tzv. hrub˘ ekonomick˘ vplyv
(angl. gross economic impact). Pri vyjadrení
ãistého ekonomického vplyvu (angl. net econo-
mic impact) sa zohºadÀujú aj náklady, ktoré
organizovanie veºk˘ch podujatí so sebou priná-
‰a a uskutoãÀuje sa cost-benefit anal˘za. Vo
v‰eobecnosti sa v literatúre spomínajú v tejto
súvislosti ‰tyri typy nákladov:
� náklady na organizovanie podujatia,
� infra‰truktúrne náklady – náklady na

v˘stavbu potrebnej infra‰truktúry (napr.
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v˘stavba ‰tadióna, parkovacích miest, uby-
tovacích zariadení),

� vytlaãené náklady (angl. displacement
costs alebo crowding out effect) náklady,
ktoré boli plánované v lokálnej ekonomike,
ale vzhºadom na investície do podujatia
nemohli byÈ zrealizované,

� náklady obetovan˘ch príleÏitostí, náklady
ktoré by mohli byÈ v lokálnej ekonomike
zrealizované a mohli by maÈ vy‰‰í ekono-
mick˘ a spoloãensk˘ prínos pre danú
komunitu.
Problémami anal˘z nákladov na veºké

‰portové podujatia a ‰peciálne olympijské hry
sa zaoberá [1].

ëal‰ia kritika sa objavuje v súvislosti
s nepresn˘m pouÏívaním lokálnych multipliká-
torov napr. [5], [19]. VeºkosÈ multiplikátora je
podstatne ovplyvnen˘ ‰truktúrou ekonomiky.
Závisí od „otvorenosti“ lokálnej ekonomiky, teda
od miery, v akej lokálni podnikatelia vstupujú pri
nákupoch do interakcií s podnikateºmi s exter-
n˘ch ekonomík. V tejto súvislosti [5] pouÏíva
pojem priesaky tovarov a sluÏieb (angl. leaka-
ges) medzi lokálnou ekonomikou a extern˘mi
ekonomikami. Vo v‰eobecnosti sa priesaky zni-
Ïujú a multiplikátor rastie s veºkosÈou analyzo-
vanej ekonomiky. ·tandardne sa pouÏívajú tri
typy multiplikátorov – multiplikátor trÏieb, multi-
plikátor osobn˘ch príjmov a multiplikátor
zamestnanosti.

Skutoãne kvalifikované urãenie veºkosti
lokálneho multiplikátora vyÏaduje precízny
v˘skum zameran˘ na zistenie hraniãného sklo-
nu k spotrebe v lokálnej ekonomike. Na Slo-
vensku sme sa nestretli s kvalifikovan˘m v˘po-
ãtom multiplikátora na lokálnej úrovni. Práve
z t˘chto dôvodov sme lokálny multiplikátor
nezahrnuli do na‰ej anal˘zy. Spôsob v˘poãtu
lokálneho multiplikátora LM3, ktor˘ vyvinul brit-
sk˘ New Economics Foundation popisuje [16].

2. Ex post anal˘za ekonomického
vplyvu Majstrovstiev sveta
v ºadovom hokeji 2011 na mesto
Ko‰ice

V roku 2011 sa uskutoãnili na Slovensku 
75. Majstrovstvá sveta v ºadovom hokeji
v dvoch mestách (Bratislava, Ko‰ice) a trvali 
od 29. 4. do 15. 5. 2011. V Ko‰iciach bolo odohra-
n˘ch 24 zápasov MS od 29. apríla do 9. mája
2011. V Bratislave bolo odohran˘ch 32 zápa-
sov poãas celého trvania MS. V súvislosti s MS

sme uskutoãnili kvantitatívny v˘skum s cieºom
kvantifikovaÈ priamy ekonomick˘ vplyv Maj-
strovstiev sveta v ºadovom hokeji na mesto
Ko‰ice. Podobn˘ v˘skum bol uskutoãnen˘ aj
na Ekonomickej univerzite v Bratislave pouÏitím
rovnakej metodiky [22]. V príspevku sú uvede-
né vybrané v˘sledky anal˘zy v meste Ko‰ice.

2.1 Metodika v˘skumu
Kvantitatívny v˘skum sme realizovali na zákla-
de vy‰‰ie popísanej metodiky hodnotenia eko-
nomick˘ch vplyvov ‰portov˘ch podujatí. Pri-
márne údaje sme zbierali prostredníctvom
dotazníkového prieskumu, ktor˘ bol realizova-
n˘ osobn˘m dotazovaním náv‰tevníkov zápa-
sov MS 2011 pred ‰tadiónom Steel Arény
v Ko‰iciach. Terénny prieskum prebiehal 
od 29. apríla do 9. mája 2011. Respondentmi boli
náv‰tevníci v‰etk˘ch 24 zápasov MS v hokeji, ktoré
sa uskutoãnili v Ko‰iciach. Sledovali sme t˘ch
náv‰tevníkov, ktorí sa zúãastnili zápasu z nie
profesionálnych dôvodov (do v˘skumu neboli
zahrnuté hrajúce tímy, ich rodinní príslu‰níci,
novinári, hokejoví funkcionári a organizátori).

Respondenti boli oslovovaní anketármi na
kaÏdom zápase pred vstupom do ‰tadiónu
v bezpeãnostnej zóne na základe náhodného
v˘beru. V dotazníkovom prieskume boli pouÏité
dva typy dotazníkov. Prv˘ krátky záznamov˘
dotazník bol zameran˘ na zistenie základn˘ch
charakteristík respondentov – pohlavie, lokalita
odkiaº pochádzajú, v akej veºkej skupine pri‰li
na zápas a koºko zápasov nav‰tívili. Druh˘ ‰ir‰í
dotazník obsahoval podrobnej‰ie otázky o uby-
tovaní respondentov, o dæÏke ich pobytu,
o spôsobe dopravy, o tom, akú úlohu pre res-
pondenta zohrala úãasÈ na MS pri náv‰teve
mesta a otázky k detailnej sume a ‰truktúre
v˘davkov, ktoré respondenti minuli v súvislosti
s príchodom na MS v meste Ko‰ice.

Poãas prieskumu bolo zozbieran˘ch 3501
záznamov˘ch a 1214 ‰ir‰ích v˘davkov˘ch
dotazníkov. Pri vyhodnotení dotazníkového pri-
eskumu sme pouÏili matematicko-‰tatistické
metódy v ‰tatistickom programe Excel. 

V súvislosti s hlavn˘m cieºom v˘skumu, kvan-
tifikovaÈ priamy ekonomick˘ vplyv MS na mesto
Ko‰ice, sme rie‰ili nasledujúce ãiastkové ciele:
� KvantifikovaÈ poãet náv‰tevníkov a urãiÈ,

koºkí boli rezidenti a nerezidenti.
� PopísaÈ základné charakteristiky náv‰tevní-

kov MS (vek, pohlavie, veºkosÈ skupiny,
v akej sa zúãastnili zápasu).
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� PopísaÈ geografick˘ pôvod náv‰tevníkov. Ná-
v‰tevníkov sme rozdelili do troch základn˘ch
skupín:
– Rezidenti – náv‰tevníci s trval˘m poby-

tom v Ko‰iciach (túto skupinu oznaãuje-
me ako Ko‰iãania).

– Nerezidenti – náv‰tevníci s trval˘m
pobytom v SR (túto skupinu oznaãuje-
me ako Slováci).

– Nerezidenti – zahraniãní náv‰tevníci
s trval˘m pobytom mimo SR (túto 
skupinu oznaãujeme ako zahraniãní).

� UrãiÈ, pre koºko nerezidentov boli MS hlav-
n˘m motívom príchodu do mesta a bez MS
by do Ko‰íc nepri‰li.

� KvantifikovaÈ poãet náv‰tevníkov, ktorí
prespali v Ko‰iciach.

� KvantifikovaÈ priemern˘ poãet nocí, ktoré
strávili v Ko‰iciach.

� KvantifikovaÈ priemerné v˘davky náv‰tevní-
kov vo vybran˘ch v˘davkov˘ch kategóriách.

Obr. 1: Metodika v˘skumu

Zdroj: vlastné spracovanie

2.2 Charakteristika náv‰tevníkov 
MS 2011 v Ko‰iciach

Pri hodnotení náv‰tevnosti sú k dispozícii údaje
o poãte predan˘ch lístkov a o náv‰tevnosti zá-
pasov. Podºa záznamov Medzinárodnej hokejo-
vej federácie 24 zápasov v Ko‰iciach sledovalo 
115 477 divákov. Priemerná náv‰tevnosÈ na
zápase v Ko‰iciach bola na úrovni 4812 divákov.

Skutoãn˘ poãet náv‰tevníkov bol podstatne
niÏ‰í, keìÏe diváci nav‰tívili väã‰inou viac ako
jeden zápas. Podºa v˘sledkov prieskumu sa

náv‰tevníci MS 2011 zúãastÀovali v priemere
na 2 aÏ 3 zápasoch (priemer na zápasoch bol
2,55 zápasu na náv‰tevníka). Zahraniãní
náv‰tevníci sa v Ko‰iciach zúãastÀovali v prie-
mere na 4,21 zápasoch, Slováci v priemere na
1,94, Ko‰iãania v priemere na 2,36 zápasoch.
Najvy‰‰í priemern˘ poãet zápasov bol vypoãí-
tan˘ pri náv‰tevníkov zo ·vajãiarska, Rakúska,
Nórska, ·védska, USA a z Kanady.

Na základe údajov z dotazníkového pries-
kumu sme osobitne projektovali náv‰tevnosÈ
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na kaÏdom z 24 zápasov, ktorá sa v˘razne lí‰i-
la podºa hrajúcich tímov. Na základe v˘poãtov
sme dospeli ku kvalifikovanému odhadu, Ïe MS
sa zúãastnilo 49 968 unikátnych náv‰tevníkov.
Z náv‰tevníkov tvorili najväã‰iu skupinu
náv‰tevníci Slováci a to 27 743 náv‰tevníkov
a Ko‰iãania, z ktor˘ch sa na zápas pri‰lo pozri-

eÈ 15 370 obyvateºov. Zahraniãn˘ch hostí pri‰lo
v˘razne menej, na základe v˘skumu odhaduje-
me ich poãet na 6 856. Tento údaj sa t˘ka
zahraniãn˘ch náv‰tevníkov bez prepojenia na
hrajúce tímy (nie sú tam zahrnutí hráãi, noviná-
ri a pod.).

Tab. 1: Poãet divákov a kvalifikovan˘ odhad poãtu náv‰tevníkov MS v Ko‰iciach

Celkov˘ poãet 
Náv‰tevníci Náv‰tevníci Náv‰tevníci

Poãet divákov unikátnych 
náv‰tevníkov

Ko‰iãania Slováci Zahraniãní

115 477 49 968 15 370 27 743 6 856

Zdroj: vlastné spracovanie

V prieskume sme sledovali geografickú
skladbu náv‰tevníkov MS. Najväã‰ie skupiny
zahraniãn˘ch fanú‰ikov pochádzali z Rakúska
1065 náv‰tevníkov (2,13 % náv‰tevníkov),
z âiech 880 (1,76 %), z Maìarska 734 (1,47 %)
a zo ·vajãiarska 680 (1,36 %). Náv‰tevníci 
zo ·védska, Nórska a z Kanady, ktor˘ch národ-
né tímy hrali v Ko‰iciach v základnej skupine,
tvorili po 1 % náv‰tevníkov, ale zároveÀ sa
zúãastÀovali väã‰ieho poãtu zápasov. V˘sledky
prieskumu poukazujú na to, Ïe väã‰inu zahra-
niãn˘ch náv‰tevníkov sa koncentrovalo na MS
v Bratislave, kde sa odohrávali finálové zápasy.
Náv‰tevnosÈ v Bratislave v˘razne ovplyvnili
zahraniãní náv‰tevníci (50,2 % v‰etk˘ch divá-
kov), priãom náv‰tevnosÈ v˘razne zv˘‰ili fanú-
‰ikovia z âeskej republiky, ktor˘ tvorili 28,9 %
z celkového poãtu divákov (takmer 69 000 divá-
kov) [22]. V Ko‰iciach nenastal podobn˘ prípad
masového príchodu fanú‰ikov pri Ïiadnej
národnej skupine náv‰tevníkov.

Prieskum umoÏnil kvalitatívnu anal˘zu
a vyhodnotili sme získané demografické údaje
o náv‰tevníkoch zápasov MS v ºadovom hokeji.
V na‰ej skupine respondentov tvorili muÏi 77 %,
podiel Ïien bol 23 %. Veková ‰truktúra náv‰tev-
níkov ukazuje, Ïe hokejové zápasy najviac nav-
‰tevujú mladí ºudia od 20 do 40 rokov (62,5 %
respondentov). Pomerne veºkou skupinou boli
ºudia v strednom veku od 40 do 50 rokov (20,9 %)
a náv‰tevníci nad 50 rokov tvorili 13,6 % celko-
v˘ch náv‰tevníkov. ëal‰ou charakteristikou je
veºkosÈ skupiny náv‰tevníkov, teda respondentov
sme sa p˘tali na to, v akej veºkej skupine pri‰li na
zápas. Priemerná veºkosÈ skupiny bola 3,47.

Demografické údaje respondentov a získa-
nú veºkosÈ skupiny v Ko‰iciach sme porovná-
vali s údajmi zisten˘mi v prieskume v Bratisla-
ve. Získané údaje v oboch mestách sú takmer
totoÏné, ão nás vedie k záveru, Ïe ide o v‰eo-
becné charakteristiky náv‰tevníkov tohto typu
podujatia, ktoré sú nezávislé od miesta konania
zápasov.

2.3 V˘davky náv‰tevníkov MS
Celkové v˘davky náv‰tevníkov MS 2011 sme
zisÈovali v troch krokoch.

Na základe dotazníkového prieskumu sme
vyãíslili priemerné v˘davky kaÏdej z troch sku-
pín náv‰tevníkov (Ko‰iãania, Slováci, Zahraniã-
ní) v hlavn˘ch v˘davkov˘ch kategóriách. Res-
pondenti prieskumu uvádzali svoje v˘davky,
ktoré realizovali v meste Ko‰ice, v nasledujú-
cich v˘davkov˘ch kategóriách: 
� v˘davky na vstupenky,
� v˘davky na dopravu (pohonné hmoty, poÏi-

ãanie vozidla, parkovanie, taxíky, hromadná
doprava),

� stravovanie (re‰taurácie a fast food, potra-
viny a obãerstvenie na ‰tadióne),

� ubytovanie,
� zábava (v˘davky v baroch a kluboch, zába-

va),
� suveníry,
� iné nákupy (odevy, iné nákupy).

V˘davky na vstupenky neboli zahrnuté 
do ìal‰ej anal˘zy, pretoÏe príjem zo vstupeniek bol
prerozdeºovan˘ Slovensk˘m zväzom ºadového
hokeja a nepodarilo sa nám zistiÈ, aká ãasÈ
trÏieb zo vstupného ostala v meste Ko‰ice.
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Pri v˘poãtoch sme brali do úvahy správanie
sa náv‰tevníkov (formu ubytovania, poãet nocí,
koºko prespali v Ko‰iciach, spôsob prepravy
a pod.). Priemerné v˘davky zahraniãného
náv‰tevníka v Ko‰iciach boli poãas MS na úrov-
ni 486 eur. Slováci minuli v priemere, ak sa uby-
tovali v Ko‰iciach, 99 eur, pokiaº Slováci neboli
v Ko‰iciach ubytovaní, minuli v priemere na iné
v˘davkové kategórie 65 eur. Domáci Ko‰iãania
minuli v súvislosti s náv‰tevou zápasu 31 eur.

Anal˘za v˘davkov poukazuje na to, Ïe naj-
viac minuli náv‰tevníci zápasov na ubytovanie
(25 % celkov˘ch v˘davkov), ão predstavovalo
spolu sumu 1,16 mil. eur. Z celkového poãtu
náv‰tevníkov MS len 32 % prespalo noc mimo
domova, priãom väã‰ina náv‰tevníkov, ktorí
potrebovali ubytovanie sa ubytovalo v Ko‰iciach
a v okolí Ko‰íc (28 % v‰etk˘ch ubytovan˘ch
náv‰tevníkov). Malá ãasÈ náv‰tevníkov sa uby-
tovala v Pre‰ove (1,24 %). Väã‰ina náv‰tevní-
kov si ako formu ubytovania vybrala hotel (aÏ
55 %), priãom i‰lo najmä o zahraniãn˘ch
náv‰tevníkoch. ëal‰ou preferovanou formou
ubytovania bola moÏnosÈ iného plateného uby-
tovania 19 % (napr. internáty, ubytovne) a tieÏ
neplatené ubytovanie, teda prespanie u zná-
mych alebo rodiny, ktoré tvorilo 18 % ubytovaní.

V priemere strávili zahraniãní turisti v Ko‰ici-
ach 4,8 nocí. Slovenskí náv‰tevníci, ktorí prespali
v Ko‰iciach, strávili v meste v priemere 2 noci.
V meste Ko‰ice a v blízkom okolí Ko‰íc sa poãas
MS 2011 ubytovalo podºa ná‰ho prieskumu 14
232 osôb. Slovenskí náv‰tevníci v‰ak vo veºkej
miere prespávali u rodiny a známych, teda vyuÏi-
li neplatenú formu ubytovania a to aÏ 61 % z nich.
Celkovo odhadujeme poãet náv‰tevníkov, ktorí
prespali v hoteloch a penziónoch v Ko‰iciach na
8943. V meste Ko‰ice sa nachádzajú ubytovacie
kapacity na úrovni pribliÏne 4 500 lôÏok a realita
ako aj ná‰ prieskum ukázali, Ïe napriek obavám
organizátorov, tieto ubytovacie kapacity v Ko‰ici-
ach boli pre potreby organizácie MS dostaãujúce.

V ìal‰om kroku sme identifikovali t˘ch
nerezidentov v rámci náv‰tevníkov, ktorí by boli
pri‰li do Ko‰íc aj v prípade, Ïe by sa MS neu-
skutoãnili. TaktieÏ sme sledovali substituãn˘
efekt pri rezidentoch, teda do celkov˘ch v˘dav-
kov sme zapoãítavali len v˘davky t˘ch Ko‰iãa-
nov, ktorí by v prípade nerealizácie MS odi‰li
z Ko‰íc a realizovali svoje v˘davky mimo lokál-
nej ekonomiky.

V treÈom kroku sme kvantifikovali celkové
v˘davky náv‰tevníkov podºa jednotliv˘ch
v˘davkov˘ch kategórií, priãom tieto v˘davky
tvoria dodatoãné príjmy lokálnej ekonomiky,
ktoré ekonomika získala realizáciou MS. Ich
sãítaním sme zistili priamy ekonomick˘ vplyv
MS na mesto Ko‰ice. 

Celkovo odhadujeme v˘davky náv‰tevní-
kov MS 2011, ktoré minuli poãas svojho pobytu
v Ko‰iciach na sumu 4 753 560 Eur. Celkovo
v˘davky zahraniãn˘ch náv‰tevníkov predstavo-
vali 2,6 mil. eur a v˘davky Slovákov 1,7 mil. eur.
V˘davky domácich Ko‰iãanov oãistené o sub-
stituãn˘ efekt predstavovali 384 tis. Eur. 

Mesto Ko‰ice nám poskytlo pribliÏné údaje
o nákladoch, ktoré malo s realizáciou MS.
Organizaãné a propagaãné náklady boli vo v˘‰-
ke pribliÏne 100 tis. Eur, keìÏe na mnoh˘ch
v˘davkoch sa podieºali sponzori. Mesto záro-
veÀ získalo príjem vo v˘‰ke cca. 50 tis. Eur
z dane za prenájom verejného priestranstva.
Infra‰truktúrne náklady (v˘stavba parkovacieho
domu pri ‰tadióne Steel Aréne) boli vo v˘‰ke 
2 791 768 Eur, priãom parkovací dom je ìalej
vyuÏívan˘ náv‰tevníkmi ‰tadióna. Na základe
t˘chto informácii kon‰tatujeme, Ïe realizácia
MS bola pre mesto Ko‰ice prínosná z hºadiska
ekonomick˘ch efektov. V rámci v˘skumu sme
skúmali aj neekonomické efekty MS (napr. spo-
kojnosÈ náv‰tevníkov s podujatím), ktoré boli
pozitívne. Vo v˘skume aÏ 85 % respondentov
uviedlo, Ïe boli s organizáciou MS 2011 úplne
spokojní alebo spokojní.

Tab. 2: Prehºad celkov˘ch v˘davkov podºa skupín náv‰tevníkov

Priemerné v˘davky na náv‰tevníka Celkové v˘davky 
poãas MS (v Eur) za skupinu (v Eur)

Zahraniãn˘ náv‰tevník 485,6 2 595 569,2

Slovensk˘ náv‰tevník (s ubytovaním) 99,0 1 773 414,9

Náv‰tevník z Ko‰íc 31,2 384 575,7

SPOLU 4 753 559,8

Zdroj: vlastné spracovanie
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BliÏ‰í pohºad na ‰truktúru v˘davkov posky-
tuje tabuºka ã. 3. Najväã‰ie v˘davky náv‰tevní-
ci minuli na ubytovanie. V˘razn˘ rozdiel v prie-
mern˘ch v˘davkoch predstavovali v˘davky na
ubytovanie u slovensk˘ch náv‰tevníkoch. K˘m
priemerné v˘davky slovenského náv‰tevníka,
ktor˘ sa v Ko‰iciach ubytoval, boli 99 eur, prie-
merné v˘davky slovenského náv‰tevníka bez
ubytovania (ktor˘ch bolo 61 %) boli 65,4 eur.
Pri v˘poãte celkov˘ch v˘davkoch za skupinu
slovenskí náv‰tevníci sme zohºadnili poãet uby-
tovan˘ch. ëal‰ími v˘znamn˘mi v˘davkov˘mi
kategóriami boli v˘davky na zábavu a v˘davky

na stravovanie. Veºmi nízke v˘davky boli
zaznamenané v segmente poÏiãanie vozidla
(0,09 %), keì si zahraniãní náv‰tevníci len oje-
dinele poÏiãiavali auto. Tento fakt sme overo-
vali aj vo vybran˘ch autopoÏiãovniach v Ko‰ici-
ach, ão potvrdilo jeho súlad s realitou. Pri uve-
den˘ch v˘davkoch ide prevaÏne o sluÏby (uby-
tovanie, bary a zábava, re‰taurácie, poÏiãanie
vozidla, taxíky, parkovanie), ktoré ostávajú
v lokálnej ekonomike. V˘davkové kategórie
suveníry, pohonné hmoty, odevy a iné nákupy
vykazujú priesaky do externej ekonomiky, ktoré
sme v prieskume nekvantifikovali. 

Tab. 3: Celkové v˘davky podºa v˘davkov˘ch kategórií

Celkové v˘davky náv‰tevníkov Podiel v˘davkovej kategórie 
v tis. eur na celkov˘ch v˘davkoch v %

Ubytovanie 1165,7 24,5 %

Bary a zábava 958,9 20,2 %

Re‰taurácie, potraviny, obãerstvenie 877,3 18,5 %

Suveníry 688,2 14,5 %

Nákup pohonn˘ch hmôt 387,8 8,2 %

PoÏiãanie vozidla 4,4 0,1 %

Taxíky 82,4 1,7 %

Mestská hromadná doprava 79,0 1,7 %

Odevy a iné nákupy 447,1 9,4 %

Parkovanie 62,7 1,3 %

Spolu 4753,5 100,0 %

Zdroj: vlastné spracovanie

Z pohºadu ‰truktúry v˘davkov podºa jednot-
liv˘ch skupín náv‰tevníkov je moÏné sledovaÈ
niekoºko skutoãností. Z v˘davkov na pohonné
hmoty najväã‰iu ãasÈ zaplatili Slováci (63 %),
zahraniãní turisti len 29 %, ão súvisí so spôso-
bom dopravy náv‰tevníkov. Podºa v˘sledkov
prieskumu 70 % slovensk˘ch náv‰tevníkov
pri‰lo autom, k˘m zahraniãn˘ch 40 % (u zahra-
niãn˘ch turistov prevaÏoval in˘ spôsob prepra-
vy napr. lietadlo, vlak).

Väã‰inu z v˘davkov na ubytovanie zaplatili
zahraniãní turisti a to aÏ 86 %. V˘davky na
suveníry sa odvíjali od priemern˘ch v˘davkov
náv‰tevníkov na zakúpenie suveníra. Pri zahra-
niãnom náv‰tevníkovi i‰lo o sumu 30 eur, pri
Slovákov 11,6 eur a pri Ko‰iãanoch 13,2 eur.
Taxíkmi cestovali poãas MS najmä domáci
Ko‰iãania (63 %), takmer vôbec ich nevyuÏili

Slováci. Priemerné v˘davky na obãerstvenie
zahraniãného náv‰tevníka boli vo v˘‰ke 60 eur,
Slovák minul v re‰taurácii v priemere 12 eur.
Celkovo z v˘davkov na re‰taurácie zaplatili
zahraniãní náv‰tevníci 47 %, Slováci 37 %
a domáci Ko‰iãania (ako obãerstvenie na ‰tadi-
óne) 16 %.

Záver

Primárnym cieºom anal˘zy uvedenej v príspev-
ku bolo kvantifikovaÈ priame ekonomické vply-
vy Majstrovstiev sveta v ºadovom hokeji 2011
na mesto Ko‰ice. Tento cieº sme dosiahli pou-
Ïitím ‰tandardnej metodiky merania ekonomic-
k˘ch vplyvov, ktorá je pouÏívaná pri tomto type
podujatí. Metodiku sme aplikovali v na‰ej prípa-
dovej ‰túdii pri zbere relevantn˘ch údajov a pri
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v˘poãte poãtu náv‰tevníkov ako objemu
a ‰truktúry v˘davkov náv‰tevníkov. Hlavn˘m
prínosom v˘skumu je kvalifikovan˘ odhad
náv‰tevnosti MS, ktorú by in˘m spôsobom
nebolo moÏné zistiÈ. Na základe rozsiahleho
prieskumu sme odhadli priamy ekonomick˘
vplyv MS 2011 na mesto Ko‰ice na sumu 
4 753 560 Eur.

ëal‰ím cieºom príspevku bolo zosumarizo-
vanie základn˘ch v˘chodísk uvedenej metodiky
merania ekonomick˘ch vplyvov vrátane jej
nedostatkov. S uvedenou metodikou nie sú na
Slovensku skúsenosti, z ãoho vypl˘vajú aj limi-
ty na‰ej anal˘zy. Dlhodobá tradícia vo vypraco-
vaní dopadov˘ch ‰túdií a v zbere údajov umoÏ-
Àuje v zahraniãí efektívnu kvantifikáciu nepria-
mych a indukovan˘ch vplyvov napr. vyuÏitím
input-output modelov alebo lokálneho multipli-
kátora. V na‰om príspevku z t˘chto dôvodov
ukonãujeme anal˘zu pri priamych vplyvoch,
vzhºadom na nedostatok údajov potrebn˘ch na
ìal‰iu anal˘zu.

Metodika merania ekonomick˘ch vplyvov
umoÏÀuje zhodnotiÈ potenciál sledovanej eko-
nomickej aktivity z hºadiska vytvárania nov˘ch

príjmov pre lokálnu ekonomiku. Aby získané
údaje mohli byÈ efektívne interpretované, je
potrebné doplniÈ ich aj o ìal‰ie anal˘zy (napr.
cost-benefit anal˘zu), ão pre nás predstavuje
do budúcnosti ìal‰í smer v˘skumu.

Príspevok bol podporovan˘ Agentúrou na
podporu v˘skumu a v˘voja na základe zmluvy
ã. APVV-0101-10.
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Abstract

MEASUREMENT OF ECONOMIC AND FINANCIAL IMPACTS OF ICE HOCKEY
WORLD CHAMPIONSHIP ON KO·ICE CITY 

Miriam ·ebová, Peter DÏupka

The paper deals with big sports events economic impact measuring. Impact studies of the big
events are frequently used for evaluation of its economy efficiency or social acceptability. 

In the first part of the paper theoretical issues of evaluation of big events are presented.
Different methodological elements in the literature are brought together to establish an analytical
framework. There is provided an overview of the economics of sports mega-events as well as
review of the existing literature in the field. The aim of impact analyses is to quantify additional
incomes of big events on local economy, using traditional impact measuring methods. The result
of these analyses is estimation of number and structure of visitors of event and also of theirs
average and total expenditures. This estimation allows quantifying gross direct, indirect and
induced impacts of the event. The level of economic impact could easily have been overestimated
if a carefully structured working methodology had not been used.

In the second part of the of the paper we use described methodology in the case study of Wold
Ice Hockey Championship, which took place in Ko‰ice 2011. The aim of the research was to
evaluate gross direct economic effects of the Ice Hockey World Championship based on increased
demand in the city caused by the tourists and theirs expenditures in the tourism sector. Inputs to
quantitative analysis were collected by the questionnaire survey. These data were statistically
processed and used for quantification of the economic impact of the event on Ko‰ice city. 

Key Words: big events, sport tourism, impact analysis.
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